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„Najväčším prínosom ALS 
Provider kurzu pre mňa bolo 
prevedenie množstva 
teoretických poznatkov 
do praktických zručností.“

MUDr. Karol Kálig, CSc.
anestéziológ

„Nikdy nie je koniec učenia 
sa. Učím sa dovtedy,  
kým mi nezastane srdce.“ 

MUDr. Jozef Köppl, MHA
primár Detskej kliniky anestéziológie 
a intenzívnej medicíny

„Najdôležitejším pre mňa bol 
tímový prístup. Len kvalitný 
a dynamicky spolupracujúci 
tím lekárov a sestier má 
šancu úspešne resuscitovať.“

Názory úspešných absolventov ALS Provider kurzu

Prečo sa zúčastniť ALS Provider kurzu:
• kurz pre každého zdravotníckeho pracovníka
• kvalita garantovaná Európskou resuscitačnou radou 
• praktická výučba simuláciou klinických situácii v rozsahu odporúčaní ERC 2015
• priateľské prostredie a výuka v malých skupinách
• medzinárodný tím vysoko kvalifikovaných lektorov
• možnosť získať medzinárodne platný certifikát ERC ALS Provider

ALS Provider kurzy na Slovensku pokračujú
Úspešná resuscitácia je tímový výkon. Spoločným cieľom resuscitačného tímu je zlepšiť prežívanie pacientov pri náhlom zastavení krvného obehu. 
Každý zdravotnícky pracovník má v resuscitačnom tíme dôležitú úlohu. Potrebné medicínske znalosti je samozrejme možné získať štúdiom 
medzinárodných odporúčaní. Aby mohli byť úspešne aplikované v reálnej klinickej situácii, sú potrebné skúsenosti získané praxou alebo tréningom.

Kardiopulmonálna resuscitácia je kritická 
situácia, s ktorou sa nestretávame každý deň. 
Pozývame Vás na intenzívny, prakticky zam-
eraný kurz, poskytovateľov rozšírenej kardio-
pulmonálnej resuscitácie, v ktorom prevažná 
časť výučby prebieha formou simulácie 
klinických situácií. 

Cieľom Advanced Life Support (ALS) Pro-
vider kurzov je kvalitne pripraviť členov 
multidisciplinárneho resuscitačného tímu 
na poskytnutie komplexnej starostlivosti 
pacientovi, ktorého základné životné funk-
cie sú ohrozené. Účastníci získajú vedomo-
sti a zručnosti v rozsahu odporúčaní ERC 
2015, naučia sa ako vzájomne efektívne ko-
munikovať a spolupracovať v resuscitačnom 
tíme. Do klinickej praxe by si mali odniesť 

väčšiu istotu a sebavedomie pri riešení život 
ohrozujúcich stavov. 

Kurz ALS Provider je garantovaný Európ-
skou resuscitačnou radou (European resus-
citation council – ERC), čím je zabezpečená 
konštantná kvalita a štruktúra kurzu vo všet-
kých školiacich centrách v Európe. Sloven-
ská resuscitačná rada, ako oficiálny partner 
ERC pre Slovenskú republiku, Vám prináša 
možnosť absolvovať ALS kurzy na Sloven-
sku. Po úspešnom prvom slovenskom kurze  
organizujeme v roku 2017 dva kurzy v Bešeňo-
vej, v termínoch 12.–13. 10. a 14.–15. 10. Kvôli 
medzinárodnému tímu lektorov je kurz vedený 
v anglickom jazyku. Lektormi môžu byť iba in-
štruktori, ktorí absolvovali niekoľkoročný tréning 
a boli certifikovaní ERC. Sú to skúsení lekári, ale 

aj iní profesionálni zdravotníci z rôznych mi-
est Európy, ktorí sú klinicky aktívni a boli pre 
ich pedagogické schopnosti na túto úlohu vy-
braní tímom ERC. Na troch účastníkov pripadá  
minimálne jeden lektor.

Tento kurz je určený iba pre zdravotníkov. 
Nielen pre lekárov (bez ohľadu na špecial-
izáciu alebo dĺžku praxe), ale aj pre sestry 
a zdravotníckych záchranárov. Úspešný 
absolvent kurzu získava medzinárodne platný 
certifikát ERC ALS Provider. V niektorých 
štátoch Európskej únie je získanie tohto cer-
tifikátu podmienkou vykonávania klinickej 
praxe zdravotníckeho pracovníka. 

Bližšie informácie a prihlasovací formulár náj-
dete na www.srr.sk.

ADVANCED LIFE SUPPORT 
PROVIDER KURZ
12.–13. 10. a 14.–15. 10. 2017, Hotel Bešeňová


